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Kokouksen avaaminen
Ykn § 94

Kokouspäivämäärä

sivu 103

13.8.2019

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vt. kirkkoherra Martti Sallinen piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 95
KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9:3§: ”Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla...”
KJ 10:11 §: ”Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja
ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen.”
Esityslista on lähetetty 6.8.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 96
Puheenjohtajan ehdotus:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Aila Siilin-Huttunen ja Osmo Turkki.

Päätös:
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 97
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että lisäasioina otettiin käsiteltäväksi §:t
102, Kustaa Aadolfin kirkon alueella sijaitsevien tonttien myyntihinnan määritteleminen ja § 103, Iisalmen hautausmaan huoltorakennuksen katon korjauksen urakkahinta.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 98
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 11.6.2019 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
11.6.2019 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§

31
32
33
34
35

§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Keiteleen seurakunnan aloite liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
Valtuutettu Osmo Turkin aloite seurakuntien kevyemmäksi yhteistyömuodoksi
Sähköurkujen hankinta Alapitkän kirkkoon
Maa-alueen myyminen Iisalmen kaupungille
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
11.6.2019 tekemät päätökset.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Täyttöluvan myöntäminen Lapinlahden kanttorin viralle
Ykn § 99
Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti anoo kirjeellään 1.7.2019, että Lapinlahden seurakunnalle myönnettäisiin lupa täyttää avoimeksi tullut kanttorin virka.
Kanttori Lala Maukonen on irtisanoutunut virastaan 13.7.2019 alkaen.
Perusteluina anomukselle on se, että koska Lapinlahden seurakunnassa on
vain yksi kanttorin virka, jota ei KJ luvun 1 §:n mukaan voi jättää täyttämättä
muutoin kuin määräajaksi tuomiokapitulin suostumuksella. Lapinlahdelle tarvitaan kokoaikainen kanttori, eikä tehtävän järjestäminen toisella tavalla siksi
ole todennäköistä myöskään yhtymässä meneillään olevan Veto 3 –hankkeen
mahdollisten uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Lapinlahden seurakunnalle luvan
täyttää kanttorin virka vakinaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

- ote Lapinlahden seurakunta

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 106

13.8.2019

Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
Ykn § 100
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua
seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveron tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti vuodelle
2020 tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 16.11.2019.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveron tuloveroprosentti on vuoden
2016 alusta lukien ollut 1,65 %.
Seurakuntayhtymän saamat kirkollisverotilitykset ovat ajalla 1-6/2019 yhteensä 3,7 % pienemmät kuin 1-6/2018. Vertailua hankaloittaa osaltaan vuoden
2019 alusta käyttöön otetun tulorekisterin tietojen välityksessä olleet viiveet
ja ennakonpalautusten aikatauluun vuoden 2019 aikana tulleet muutokset.
Talousarviossa vuoden 2019 kirkollisverojen muutokseksi ennakoitiin +1,0 %
ja se on edelleen voimassa. Merkittävänä perusteena on, että ennakkotiedon
10.7.2019 mukaan vuoden 2018 valmistuvan verotuksen maksuunpanotilitys
tulisi olemaan selvästi parempi (vähemmän negatiivinen) kuin vuodelta 2017.
Alla olevassa taulukossa on arvioitu kirkollisverotilitysten määrää vuosina
2019–2022. Vuoden 2020 muutosarvio -0,5 % perustuu soveltuvin osin Kuntaliiton veroennustekehikon Iisalmen kaupungin arvioon, jota on vähennetty
seurakuntatalouden erilaisista laskentaperusteista (vapaaehtoinen jäsenyys)
johtuen. Arvioinnin apuna on lisäksi käytetty kirkkohallituksen syksyllä 2018
toimittamaa seurakuntien tulevien vuosien kirkollisverojen tilitysarviota.
TP 2018

TA 2019 Muutos Tot.arvio 2019 Muutos

Kirkollisvero 6 432 557 6 497 000

1,0 %

6 497 000

TA 2020 Muutos

TS 2021 Muutos

1,0 % 6 465 000 -0,5 % 6 465 000

TS 2022 Muutos

0,0 % 6 465 000

0,0 %

Vuoden 2020 käyttötalouden talousarvioraami on laadittu laskennallisella noin
2 % säästötarpeella, jonka toteutuessa vuoden 2020 tulos olisi lähellä nollaa.
Vuosien 2019 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosassa on
vuodelle 2020 noin 327.000 euron investointihankkeet ja arvioiden toteutuessa ta-raamin mukaisesti tulorahoitus riittäisi kattamaan investoinnit mutta ei
kuitenkaan suunnitelmanmukaisia poistoja. Laskennassa on tosin useita arvioon perustuvia lukuja, mikä tuo mukanaan epävarmuutta toteutumiselle.
Talouden edelleen jatkuvista haasteista huolimatta on kirkollisveron tuloveroprosentti tarkoituksenmukaista pitää 1,65 %:ssa ja pyrkiä noudattamaan erittäin tiukkaa ja säästötavoitteet toteuttavaa budjettikuria.
Hallintojohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,65 %.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Työsuojelun toimintaohjelman tarkistaminen
Ykn § 101
V. 2017 Ylä-Savon seurakuntayhtymässä laadittiin yhdessä LähiTapiolan
asiantuntijan kanssa työsuojelun toimintaohjelma, jonka yhteinen
kirkkoneuvosto on hyväksynyt. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan
31.5.2019 § 5 päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
suunnitelmaa päivitetään. Työsuojelun toimintaohjelma päivitetään vuosittain
tai toiminnan merkittävästi muuttuessa.
Lisätietona jaetaan tarkistettu työsuojelun toimintaohjelma.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn työsuojelun toimintaohjelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kustaa Aadolfin kirkon alueella sijaitsevien tonttien myyntihinnan määritteleminen
Ykn § 102
Osoitteessa Vanha kirkkotie, 74120 Iisalmi, sijaitsee kolme Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistaman omistamaa rakentamatonta tonttia. Tontit kaavoitettiin alueelle v. 2016 vahvistetussa asemakaavassa. Tonttien hintaa on tiedusteltu.
Tontit sijaitsevat Itäisen Kirkonsalmen alueella, Iisalmen pohjois-etelä suunnassa halkovan Koljonvirrantien länsipuolella Vanha Kirkkotien varressa. Tontit sijaitsevat asemakaava-alueella, jossa on erillinen sitova tonttijako. Tonttijako on vahvistettu tonteille 7.5.2019.
Kiinteistövälittäjä Marko Laine OP Koti Pohjois-Savo Oy:stä arvioi 12.8.2019,
että seurakuntayhtymän omistamien tonttien arvo on 16 €/m2 +/- 15 %.
Arvion mukaan tonttien sijainti on hyvä omakotialueen reunamilla peltomaisemassa, kuitenkin päiväkodin, koulun ja kauppojen tuntumassa. Tonteille
saa rakentaa kaavakartan mukaan 200 m2:n omakotitalon ja 60 m2:n suuruisen autotallin.
Tonttien koot ovat 1128 m2, 1068 m2 ja 936 m2.
Lisätietona jaetaan karttaliite tonteista.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää julkaista tonttien myynti-ilmoituksen Iisalmen Sanomissa,
2) tontit myydään tarjousten perusteella,
3) määrittelee Vanhan kirkkotien varressa sijaisevien omakotitalotonttien
pohjahinnaksi 16 €/m2.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen hautausmaan huoltorakennuksen katon korjauksen urakkahinta
Ykn 103
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 20.000 euron suuruinen summa Iisalmen Vanhan hautausmaan huoltorakennuksen vesikaton korjaukseen. Insinööritoimisto Savolainen Oy on laatinut kohteesta urakkasuunnitelman ja siitä
on pyydetty tarjoukset kolmelta urakoitsijalta.
Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä vain yksi, Rakennuspalvelu Jukka
Pääkkösen tarjous summaltaan 35.000 euroa (sis. alv 24 %). Insinööritoimisto Savolainen Oy on arvioinut tarjouksen suuruutta ja toteaa, että alkuperäiseen kustannusarvioon verrattuna työn hintaa nostaa mm. asbestipurkutyöt.
Lisäksi kustannuksiin tulee laskea suunnittelu- ja työn valvontakustannukset
sekä varaus mahdollisiin lisätöihin n. 5.000 euroa.
Hallintojohtaja on viranhaltijapäätöksellään 9.8.2019 § 46 päättänyt tilata
työn, koska katon korjaustyö on suoritettava kesäaikana ja työn suorittamista
on jo aikaisemmin siirretty usealla vuodella. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään 20.000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä kohteeseen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää
muutoksena vuoden 2019 talousarvioon 20.000 euron suuruisen määrärahan
Iisalmen hautausmaan huoltorakennuksen katon korjaukseen (kustannuspaikka: 1004030433/435000).
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 104
Syksyn 2019 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto yhteinen kirkkovaltuusto
ti 13.8. klo 16.30
ti 10.9. klo 16

ti 10.9. klo 18

ti 22.10. klo 16.30
ti 19.11. klo 16.30
ke 11.12. klo 16

ke 11.12. klo 18

Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 10 / 20.6.2019: Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä.
- 9 / 5.6.2019: Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta
opetuksesta.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A2 / 5.6.2019: Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 105
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.

